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Te vagy-é az ?
(.B.) Keresztelő János, a kit Krisztus Urunk
a legnagyobb prófétának mondott, egész éle
tén át az igazságot szomjúhozta, az igazságot
szolgálta. Személyválogatás nélkül mindenki
nek szemébe megmondta az igazat, akár tet
szett, akár nem. Részrehajlatlanul elítélte a
bűnt, bárhol mutatkozott. Heródes király pa
lotájába hivatta, kedvében járt, mindenféle
kitüntetésekkel halmozta el: mind hiába, az
igaz ember a király szemébe is megmondta
az igazságot.
Tudta, hogy a király haragját vonja ma
gára ; érezte, hogy életével játszik; nyugod
tan távozhatott volna a királyi palotából s a
puszták magányában ismét felemelhette volna
tiltakozó szavát: de az igazságot mindennél
előbbre valónak tartotta,
Bátor szókimondásáért börtönnel lakolt. Ott
sem csüggedt, ott is hű maradt magához.
Fáradhatatlanul az igazságot kutatta és hir
dette. Mikor a Krisztus cselekedeteinek híre
hozzá, a fogságba is elhat, kettőt tanítványai
közül elküld, hogy kérdjék meg:

27. szám.

— Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy
mást várjunk? (Máté XI. 3.)
Nem kérdem, hogy az őszinte, az igaz, a
bátor szónak apostolai vagyunk-e mindnyá
jan? Szélesebb körben nem mindenki munkálkodhatik; a közjóiét érdekében, az egész
emberiség javáért — aránylag — csak keve
sen fáradhatnak, dolgozhatnak. De a saját
lelki üdvösségéért mindenki serénykedhetik,
a Krisztus tudományáért mindenki lelkesed
hetik.
Keresztelő János tántoríthatatlanul küzdött
az igazságért és vágyva-vágyott a Messiás
után. Még a sötét börtön mélyén sem feled
kezett meg róla.
Te vagy-é az? kérdi hivő lélekkel. S
bár utána veti: vagy mást várjunk-e ? maga
sem vár más feleletet, mint a megerősítő,
bizonyító igét.
Krisztus tetteire utal:
— Menjetek el és mondjátok meg János
nak, a miket hallotok és láttok. A vakok
szemök világát veszik, a sánták járnak, a
poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak,
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a halottak feltámadnak, a szegényeknek az
evangyéliom prédikáltatik. (Máté XI. 4—5.)
Keresztelő János nem kételkedett. Eljött
a várva-várt Messiás, kiről megjósolta, hogy
Szentlélekkel és tűzzel keresztel; a ki erő
sebb nálánál, a ki olyan nagy hozzá képest,
hogy arra sem tartja magát méltónak, hogy
sarujának kötőjét megoldja.
Milyen boldogság tölthette el Keresztelő
János lelkét! Sejtette halálát; tudta, hogy
ellenségei minden követ megmozdítanak a ki
rálynál, hogy eltegyék láb alól: de az a tudat,
hogy halálával nem fojthatják meg az igaz
ságot, mert Krisztus megérkezett, kibékítette
sorsával.
Kételkedhetünk-e mi az Úrban ? Válaszszűk az utat, mely hozzá vezet. Lám, Keresz
telő János hivő lélekkel fordult hozzá s meg
nyugodott benne. Fájdalmunkban, bánatunk
ban a Krisztushoz siessünk, ő megnyugtat,
megvigasztal minket.
Az evangyélmi igazságnak rendíthetetlen
hívei legyünk! A kik az igazságot szolgál
ják a földön: nem halnak meg; mert nem
halál bémenni az örök dicsőségbe, hogy ott
az igazakkal egyesüljünk.
Hivő lélekkel forduljunk a Krisztushoz s
a meggyőződés szilárd hangján kiáltsuk:

Jön megtört szív sebét bekötni,
Gyógyítni vérző kebleket.
A kegyelem kincsét kiönti,
Dúsakká tesz szegényeket.
Oh békesség királya, zengjen
Örök hozsánna hát neked,
S hangozzék fenn, dicső egedben
Örökké áldott szent neved.
Doddridge Fülöp után angolból

Hegedűs István.

Ez az én szerelmes fiam!

Zakariásnak és Erzsébetnek fia: János, midőn
fölnevelkedett, az egész népnek jó példát mutatott
a testi kívánságok és a bűnre való hajlandóságok
megfékezésében. Mig nyíltan föllépett, a puszták
magányában élt, távol Jeruzsálem, a bűnös főváros,
lármájától. A puszták megható csendjében inkább
megérezte az Isten közellétét s a sok nélkülözés
megedzette testét-lelkét. Itt fejlődött ki hajthatatlan
vasakarata, a mely az igazságért kész volt minden
kivel szembeszállni.
Mikor a nép közé vegyült, hogy megtérésre bírja,
egészen elütött a többi embertől. Arczát a nap
megbarnította, testét a sok nélkülözés megviselte,
ruhája olyan, mint a legutolsó koldusé; de a mint
beszédes ajkai szólásra nyílnak: megbűvölve hall
gatja mindenki. Szájról-szájra terjed a h ir:
— Te vagy a mi Szabadítónk, a mi Meg
— Isten embere, igazi próféta támadt Izráelben.
váltónk, Te vagy az!
Határozott fellépése, szokatlan bátorsága, önér
zete, önállósága, függetlensége, erős igazságérzete
c> ?c> ?c > ?c 3 V
< r>? c > ?
tetszett a népnek.
A ki csak hallott valamit a rendkívüli férfiúról,
mind eljött csodát látni. A Jordán mentében min
N em zetek vá g yó d á sa .
den tartománybeli lakosok, még a jeruzsálembeliek
is fölkeresték. Az igazán megtérni és megjavulni
Jézus jön, — égi szó Múltja, —
kívánókat megkeresztelte a Jordán vizében. A vizA megígért, a várva-várt!
zel való megöntésüket nyilvános jelnek tekintette
Minden szív trónnal hadd Mnálja,
arra nézve, hogy lelküket-szivüket is megtisztítják
S minden hang zengje dicsdalát.
a bűntől, a rossz kívánságoktól.
Még a farizeusok és sadduceusok közül is sokan
Szentlélek lángja száll le rája,
meglátogatták és felszólították, hogy keresztelje
meg őket. János nem habozik, szemükre veti álnok
S gyújt olthatlan szövétneket.
ságukat :
Ész, szív reménye, néma vágya
— Mérges kígyóknak nemzetsége, kicsoda intett
Nyer tőle lángot, ihletet.
meg titeket, hogy az Istennek következendő harag
ját eltávolítnátok ? (Máté III. 7.)
0 jön rablánczot szertetörni,
Majd méltósággal megleczkézteti őket:
A mit a Sátán vert reánk.
— Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket!
Poklok kapuját is bedönti,
Ingyen meg se gondoljátok, hogy ezt kelljen mon
danotok : Ábrahám nékünk atyánk; mert mondom
Bilincs szétpattan, mint szilánk.
néktek, hogy az Isten e kövekből is támaszthat
fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze a fák
A bűn homályos éjjelébe’
nak gyökerekre vettetett. Minden fa azért, a melyik
Megcsillan égi sugara.
jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre
Elég ujjúnak érintése
vettetik. (Máté III. 8—10.)
Azután Jézusra hívja föl hallgatóinak figyelmét:
S lát égi fényt, ki vak vala.
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— Bizony, én keresztellek titeket vizzel a meg
térésre, de a ki utánam jő, a ki nálamnál erősebb,
a kinek nem vagyok méltó, hogy zsolyáját visel
jem: az keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel.
Kinek az ő szórólapátja az ő kezében vagyon és
megtisztitja az ő szérűjét, gabonáját csűrébe bé
takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűz
zel. (Máté III. 11—12.)
Az első alkalommal személyesen is bemutatja
Jézust az ő hallgatóinak. A mint meglátja köze
ledni, odaszól híveinek :
— Íme, ez az Istennek ama báránya, a ki el
veszi e világnak bűneit! (Ján. I. 29.)
Keresztelő János vonakodik ugyan megkeresz
telni azt, a ki nálánál „méltóságosabb", de az Úr
szavát parancsnak veszi s teljesíti kívánságát.
Alig lép ki a
vízből Jézus, Is
tennek lelke száll
reá s e szózat hal
latszik :
—Ez az én sze
relmes fiam, ki
ben megengeszteltettem.
János fennen hir
deti hallgatóinak:
— Láttam az
Istennek Lelkét
leszállani az ég
ből, mint egy ga
lambot és megnyugovék ő rajta.
(Ján , I. 32.)
— Én azért lát
tam és bizonysá
got teszek róla,
hogy ez az Isten
nek ama fia. (Ján.
I. 34.)
Másodnapon ismét így mutatta be Jézust tanít
ványainak :
— íme, ez az Istennek ama báránya! (Ján. I. 36.
—i.

Karácson-est.
Elbeszélés.

Irta:

Geduly

Lajos.

(Folytatás.)

A papiakban a családapa távoztával megszűnt a
karácsom öröm ; kialusznak a karácsoníá gyertyái,
a kis babák is lefeküdtek már. Néma csend ho
nol az egész házban, csak a hideg deczemberi szél
kísérteties sivítása zavarja meg olykor-olykor a
csendet, meg az ablaktáblákra hulló hó, mely oly
rémségesen koppan. Mindenki alszik már, csak a
ház úrnője virraszt. Reszketve jár fel s alá szo
bájában, gondolatban férjét kiséri; míg végre le
töri a gond, az aggodalom s ruhástól az ágyba
dől. Alma nyugtalan, lázas ; rémképeket lát, me
lyek szivére ólomként nehezednek. Látja, mint sik

lik tova a szán fagyos úton, a hideg szél drága
férje arczába kergeti a sűrű hópelyheket: rémsé
gesen fütyül a íergeteg. Álmában hirtelen felsikolt;
látja, mint rohannak a szán után valami üvöltő
kutyafélék; már elérik ; a lovak prüszkölnek,
ágaskodnak, majd őrült hajszában tova száguldoz
nak. A fergeteg lefújja férje fejéről a sapkát, ko
csis és utas ledobja magáról a bundát, azt azok
a szikrázó szemű kutyafélék széttépik, ízekre szag
gatják . . . De ím feltűnik már a falu templomá
nak tornya; az üvöltő fenevadak elmaradnak; a
szán befordul a falu egyetlen utczájába. Mentve
vannak, m entve. . .
Az álmadozó megkönnyebbül, nagyot sóhajt,
aztán felébred. Veró'fényes nap kandikál be az
ablakon ; elállt a fergeteg; hóborította az egész
táj. A kis babák
is felütik fejecs
kéjüket a párna
alól s jó reggelt
kivánva, első sza
vuk :
— Hol van apika? Miért nincs
itt ?
— Mindjártmeg
jön, mindjárt itt
lesz, — nyugtatja
meg őket az édes
anya.
Nehezen múlnak
a perczek. Már
elsőt harangoz
nak s a lelkész
még mindig nem
tért vissza. Bal
jóslatú sejtelmek
szállják meg hit
vese szivét; ki
kitekint ! az ud
varra ; semmi nesz, semmi zaj, semmi hír. Már a
másodikat is elharangozták; a hívek gyülekez
nek már a templomba; vájjon hol késik az ő
férje? Kimegy egészen az utcza végére s örö
mében felsikolt. Jön a szán, benne férje ül.
Öröme k orai; a szánban csak egy ember ül, a
kocsis. A mint behajt az udvarra, Bágyoniné oda
rohan csaknem félőrülten :
— Hol a férjem?
— Megkövetem alásan, Tisztelendő Asszonyom!
a tisztelendő űr ott maradt K.-Bágyónban a nagy
ságos űrnál. Az éjszakai útban megfázott s a
nagyságos asszony nem engedte őt visszatérni. Azt
üzenteti, hogy a tanító úr végezze az istentisz
teletet.
— Jóságos ég! Sikolt a nő. Hát mi történt?
Láttam álmomban, mint rohantak a lovak, kergettetve üldöző farkasoktól; láttam, hogy férjem el
vesztette sapkáját, bundáját s a fenevadak ..[azt
széttépték. Beszéljen, jó ember, hogy van drága
Uram?
— Midőn a Tisztelendő úr az út nagyobbik^felén már túl volt, a közeli nádasból 3 nagy ordas
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tört elő s fogcsikorgatva, villogó szemekkel utána
iramodtak a szánnak. Kurátor úr minden erejéből
hajtotta a lovakat, rohantak is azok, akár a vil
lám. A fenevadak már csaknem elérték a szánt,
midőn a nagy hajszában leesett a tisztelendő úr
fejéről a sapka ; ekkor egy mentő gondolatuk tá
madt ; hirtelen levetették nagy bundájukat s a
farkasoknak martalékul csapták ; mig ezek a bun
dákat ízekre szaggatták, tisztelendő úrék időt nyer
tek ; elérték a falu határát, megmenekültek De a
mi jó tisztelendő urunk beteg lett; alig szolgál
tatta ki az úrvacsorát a nagyságos úrnak, rögtön
ágyba kívánkozott.
— Óh Istenem! Istenem! Siránkozik a hitves.
Jöjjön, jó ember, forduljunk azonnal vissza ; hadd
lássam, hadd ápoljam drága jó uramat!
*

*

*

A kis-bágyoni ódon kastélynak immár két be
tege van. Egyik szobában a kastély és falu ura
fekszik, mellette gondosan ápoló neje sürög-forog,
önfeláldozó szeretettel és odaadással vigasztalja,
megnyugtatja; minden óhaját, minden kívánságát
kész örömmel teljesítvén. Karácson első ünnepén
végre megkönnyebbült a beteg; azok az édes, vi
gasztaló szavak, melyeket Bágyoni lelkész intézett
hozzá, midőn az úrvacsoráját kiszolgáltatta neki,
ennyhítő balzsamként hatottak lelkére ; szive meg
telt Isten iránti bizalommal, újból remélni kezdett;
lelki ereje visszatért s e lelki erő felüdíté lassan
ként a test erejét is.
A másik szobában kínzó lázban nyög Bágyoni
tisztelendő úr. Mellette remegő hitvese sóvárogva
lesi-várja drága urának minden legkisebb sóhaját,
mozdulatát. Lázban égő homlokáról verejtékcseppek gyöngyöznek alá, miket gyöngéden törül le
a hitvesi kéz. Most elszenderül a beteg. Álma bol
dog ; mosolyog; gondolatai imádott családja kö
rében járnak ; majd nagyot sóhajt s így szól: Is
tenem magához szólít; hallom a mennyei angyalok
hivó szózatát. Megyek. Isten veletek ! . . .
S a hitves szemei megtelnek könynyel, oda ha
jol férjéhez, édes szavakat súg fülébe: Nem, nem
mégy el; neked élned kell még hosszan, boldogan!...
Negyed napra az egyiket, Sarkadi Mártont, el
kísérték övéi a templomba, hálákat adni a sze
rencsés gyógyulásért.
A másikat, Bágyoni Lajos tisztelendő urat, mély
bánattal kivitték a temetőbe. Régi szívbaja nem
bírta meg a tüdőgyuladást.
II.
Szomorú látványt nyújt az ecsegi evangélikus
papiak; elköltözött belőle minden öröm, vidámság;
özvegy papné elvesztett urát siratja: kis gyerme
kek az édes apát keresik; úgy hívogatják, úgy
szólítgatják; aztán az ő kis ajkukon is elhal a
mosoly, elfagy a szó.
A hívek gyászruhát öltének; vasárnaponként
oly szomorúan ballagnak a templom felé, hol nem

régen még az ő szeretett lelkipásztoruk édes szava
csengett.
Aztán üres lesz a papiak; kiköltözik belőle az
özvegy papné, végbucsút int a kedves hajléknak,
hol annyi öröm, boldogság honolt.
(Vége köv.)

A szép Forgách Zsuzsánna.
Történeti elbeszélés,
í r t a : Horváth Lajos.
(Folytatás.)

A szökés.

A szokás törvénynyé válik, mondja a példaszó.
Révai uram sem javult meg már, előbbi életmód
jából egy cseppet sem engedett. Most meg, valljuk
meg az igazat, volt is némi kis oka a duruzsolásra.
Azzal a veszedelmes irattal ugyancsak kiszolgál
tatta magát feleségének is, Bakicsnak is.
A kezükben volt egészen, csak fel kellett törni
a pecsétet, ott állott Révai uram bárki előtt sötét
bűnével a napnál világosabban. Egyik sem titkolta
vonzalmát a másik irányában. Csuda-e, ha a sok
testi-lelki szenvedéstől egy-egy pillanatra megsza
badult, aztán oda sietett gondolatban ahhoz a má
sikhoz, ki nem üti, nem tépi, hanem a szive köze
pében hordja. Ifjak, asszonyok, leányok mind-mind
a sokat szenvedett úrasszony pártjára állottak. A
részegeskedő férjet kijátszottak, kezökre jártak a
szerelmeseknek.
Ha pedig a szív tele van valaki képével, ne
keressen ott már más helyet. Zsuzsánna sem tudta
elfeledni férje legutóbbi durva bánásmódját; a gyen
géd asszonyt vérig sértette ez a megalázás. Be is
vallotta nyíltan: „Révait nem ismeri el többé hites
urának“, tudni sem akar róla, sőt ha a vele való
élésre tovább is kényszerítik, elmegy édes atyja
várába, vagy a világ legtávolabbi zugába, legalább
ott nem bántja senki.
Hogy ez titokban nem maradt, természetes. Maga
a megszeppent Révai hirdette fűnek-fának Zsuzsánna
szándékát, bekolompolta előkelő atyafiságát, de ott
is az agyonzaklatott asszonynak adtak igazat. Még
felesége nagybátyját, az esztergomi érseket, For
gách Ferenczet sem restelte beavatni körülményeibe.
0 exczellencziája békéltető levelének sem lett semmi
eredménye, titokban meg nógatta unokahugát a
kitartásra. Hogy országos .botránynyá ne fejlődjék
ez a családi perpatvar, végre is összeült a családi
tanács, a Révaiak vegyest a Forgáchokkal. Meghánytak-vetettek mindent. A tudákos tanács a bot
rány ellen szavazott, Zsuzsánnát kérlelték, először
szép szóval, majd komoly fellépéssel szerették volna
szándéka megváltoztatására bírni, de hiába, állha
tatos maradt. A férjével való élésről mit sem akart
tudni, erre aztán nagyot gondoltak. Azt hitték
ugyanis, ha Bakicstól elválasztják, illetve minden
féle érintkezését meggátolják: orvosolták is a dol
got. Zsuzsánna elfelejti, Bakicsnak meg valakit a
nyakába varrnak, rend és béke honol Révai s féle
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sége közt. Ezért őrizet alá vették, még pedig úgy,
hogy a szabadon fekvő szentjánosi kastélyból el
szállították Holics várába, melyet kőfal és vizárok
zárt körül. Igaz ugyan, hogy itt volt Bakics uram
szere is, de a Révai Ferencz része teljesen elzár
ható külön álló rész vala. Holicsban aztán tudtára
adták, hogy rab, Bakicsot lánia sem szabad, csak
vén asszonya- s leányaival mehet ki szobáiból.
De hol van az a zár, melyet a szerelem fel nem
pattant, hol az a szerelem, mely nem leleményes.
Ha eddig kezére jártak férfi s leány cselédi, most
még inkább. Vitték, hozták a leveleket, melyeket
a zöld fűbe, padlásra s egyéb helyre rejtettek. Csak
addig volt rideg a holicsi élet, míg a porkoláb
férj le nem itta magát, de mihelyt ágyba került,
megmozdult a két szer, akár csak egy hangyaboly.
Hát még mikor Révai uram mint főtrázsamester
pár hétre táborba szállott, akkor volt ám csak
gyöngyélet Holicsban. Ekkor látogatja meg Bakics
testvére, Margit is Zsuzsánnát, van zene, táncz
virágos virradtig.
A férj hazatértével egyet-mást megtudott a cse
lédektől. Csak az ajándékok nyitották fel a száju
kat. Erre rendezett az iszákos férj megint oly parázs
verekedést, hogy békéltetőnek még Thurzó G-yörgyötiselhozták, kit Zsuzsánna gyerek kora ótanagyon
szeretett. 0 csak nyélbe üti, a mit Révai elrontott
— gondolták bölcsen — de hiába volt itt már
minden jó igyekezet. Mikor vissza akarták vinni a
férjéhez, az asszony hangosan kiáltotta oda Révai
nak: „Nem urallak, nem urallak soha, jaj ime
elvisznek, hol vagyon az én lelkem, hol vagyon
az én szerelmem".
Ekkor már Bakics be is adta a válópert a szent
széknél, hogy a kath. Forgách Zsuzsánnát a pro
testáns Révaitól válaszsza el. Okul adván a kegyet
len és elhordozhatlan bánásmódot.
Ha Révait kígyó marja meg, nem sziszszenhetett
volna fel jobban, mint e hír hallatára felsziszszent.
Őrültként rohan felesége szobáiba, feltöri szek
rényeit, ládáit. íródeákját, Mosóczy Istvánt s még
két férfi cselédjét vasba vereti s a tömlöcz fene
kére dobatja. Elkergette feleségének minden cse
lédjét, magát szegényt meg egy szobába zárva
koplaltatja. Az éhenhalástól Bakics cselédei mentik
meg, ezek lopnak be neki kenyeret, bort, pogácsát,
pecsenyét, tentát, pennát, papirost.
Mikor Révai Péterné, Mária, látta sógora ön
magából kikelt vonásait, hallotta testvére szomorú
sorsát, a helyett, hogy segített volna rajta, gyer
mekeivel, férjével búcsú nélkül ott hagyja Holicsot.
A villám tehát lecsapott, most már csak a szö
kés menthette meg a szegény nőt a további emberfeletti szenvedéstől. Bakicson volt a sor, hogy meg
mutassa, szerelme nem szalmaláng, mely fellobban,
azután elhamvad, hanem szerelme tettre kész, ha
kell, feláldoz érette mindent.
Tudta jól, hogy nemcsak Zsuzsánnát kell kisza
badítania, hanem azokat is, kik miatta börtönbe
kerültek. Mert ha, — mint előre sejtette — perre
kerül a dolog, úgy ezeket Révai nagyon könnyen
felhasználhatja ellene. Először tehát ezeket kellett

olyan biztos helyre szállítani, a hova Révai keze
el nem ért.
Érdekes, mint írja le maga István diák (Mosóczy
István) a megszabadulását.
„Legelsőben küldötte hozzám Bakics uram Kutserát az grádits ablakára, az honnan én velem beszéllett, azután Rátz Istvánt kérdezték, mint vagy ?
Én azt feleltem, mint szegény rab. Kérdezték, kimehetsz-e, kiszabadulhatsz-e? Azt feleltem, nem
tudom, mert vas vagyon a lábamon. Ijjesztettenek. hogy bizon hohárt (hóhért) is hoztanak immár,
de ne félj semmit, mert mi megszabadítunk. Én
mondtam, lehetetlen dolog, mert vas vagyon a lába
mon és az ablak igen kicsiny. Harmadnapig jártá
nak utánnam, de semmiképen reá nem vehettek,
hogy kijöjjek, hanem ő maga Bakics uram jött
hozzám és félig bebújt az ablakon s kérdé: mint
vagy István diák?
Rosszul vagyok uram, mert már lánczokkal is
voltam megkötözve, de akkor csak vasba voltam.
Hitt erősen, hogy kijöjjek az ablakon. Jöjj ki édes
fiam, látod-e, hogy immár lánczokkal is megkötöztenek, azután vagy megveretnek, vagy megöletnek,
ha megveretnek, sem magadnak, sem embereknek
nem lesz jó, jöjj ki édes fiam, ne légy oly kemény
szivű. Látván uramnak haragját rajtam és izenetit
Mátétól, hogy holnap más kaptára ütlek, én is
ehhez képest megijedvén és Bakics uramnak hoz
zám való jó akaratját vévén eszembe, úgy hajlot
tam hozzája és mondottam mégis, hogy magas a
hely és az a vas is rajtam vagyon. Ő maga tanított,
hogy az vasat keszkenővel megtekerjem és mondta
nékem, hogy onnét belől mintegy grádicsot találok,
mert ő még gyermek korában is azon járt ki;
próbáltam és szintén úgy találtam, a hogy ő mon
dotta stb.
Két hétig voltunk a Bakics uram tárházában;
aztán kiszöktete Holicsból, húsz forintot, ruhát,
kardot s egy paripát adva, elkülde Frangepán
Miklóshoz, kinek lakása vagyon Burgundiában vagy
Karintbiában (?)“ stb.
Bakics kiszöktette Holicsból Zsuzsánna meghitt
cselédeit s készült titokban mindent meghányvavetve az ő szerelmesének megszabadításához. Csak
hű cselédivei közölte tervét, kikben teljesen meg
bízhatott. Ismerték ezek Révai szerén is a járást
éppen úgy, mint maga Bakics; ki társai számára
kalmár ruhákat, álszakáit szerzett be s őket anynyira kivetkőztette régi formájukból, hogy még a
szülőanyjuk sem ismerte volna meg őket. 1607.
január 27-ike volt a nevezetes nap, mikor négy
kalmár állított be a Holieshoz alig negyedórányira
fekvő rozzant útszéli csárdába. Alig kötötték a
félszer alá rozzant gebéjüket, már is nyakukba
akasztották a sok csecse-becsét, tüszőjükön csüggött a sok kláris nyakék. Kínáltak boldog-boldog
talannak az ivóban. Ilyen helyen mindig akad em
ber. Jutka néni a halicsi kulcsúmé éppen a vendéglősnével szapulta javában Révait, ezt a pogány
lelkű embert, ki a feleségével cselédmódjára bánik,
úgy őrizi mint a kilenczfejű sárkány a feleségit.
Az asszony népség abba hagyta szószátyárko
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dását, mikor a kereskedők csecsebecséikkel kinálgatni kezdték őket. A sok holmi között egy „bécsi
igazgyöngy“ tetszett meg legjobban a kulesárnénak. Már alkuba is lépett Bakicscsal, ki csak törte
a magyar nyelvet, s ugyancsak avatott embernek
kellett lennie, ki reá nem fogta, hogy ősei Galicziában vagy Lengyelországban vannak. A ruhá
zata, álszakála, bajusza, csúcsos süvege, no meg
zsiros porlepte kaftánja mind elősegítették a csa
lódást.
— E jnye! hallja maga kalmár, — helyén volt
a nyelve a néném asszonynak — most csaknem
megvettem a maga gyöngyét (zsebeit tapogatva)
az erszényem meg otthon felejtettem. De az se
lett volna nagy baj, mert feljöhetett volna velem
a várba, a várnép közt jó vásárt csaphat, úgy is
ritkán akad oda valaki, mióta Révai nagy uram
a feleségét 9 lakat alatt tartja.
— Asszonyság! thodja mit, azthat a fain echt
igazgyöngy én mogánokh adja, csak ledjen ma
gúkénál jó vásár. Ledjen egy rebach magánakh
thülem.
— Kell is nekem a te ajándékod, zsidó ajándé
kán úgy sincs istenáldás, van én nekem miből
venni, úgy-e komámasszony!
A megszólított nagyot bólint rája.
— Ezthet az igaz kláris itt a Dávid leben odja
mogának nogy asszonyság. Mi khetten leszünkh a
magáé bátorság, ha fhelmenni moghát a mi árnyé
kunkba a várba.
— Ajándéktok, mondtam már nem kell, a gyön
gyöt megveszem a leányomnak, eljöhettek a pénzért.
— Khöszönjük.
Nyomban elindult a kulcsúmé a két kalmárral,
a többiek folytatták az ivóban a vásárt.
Útközben csak megszólítja ám Bakics a kul
csúmét egyet rántva a selyem viganóján.
— Nogy asszonyság kholcsárné ez a Révai
oreság szokhta vásárolni az üvé felesig fháintos
„Schmuck" (drágakő) én igazán ogy adom, hogy
a khi veszi, nyeri a rebach.
— Van annak Izrael elég sok fényes jószága,
de nem örülhet neki, sírva panaszkodik nekem
mindig, ha az étkeit behordom — szomorú sorsá
ról. Szánjuk is a lelkemet, már megszöktettük
volna, de a nagy úr alig mozdul czellája ajtajából.
Tudjafaz áldott jó nagyasszonyt csaknem minden
nap megverte, ezért el akart menni tőle. Hogy meg
ne szökhessék, őrizi maga meg én.
— Sírja magát sokhat az a gyönyörű asszony.
Thodja mit, sojnáljo maga aztha fháinthos virágszál?
— Hogyne sajnálnám, olyan jó az, még a légynek’sem vétett sohasem.
— Meg thenne drága nagyasszony nekem egy
kis szívesség?
— Hogyne tenném, ha tehetem.
— Olyan poha nekem a szív, ógy megsojnáltham, hogy ne sírjon, én khiildök neki moghától
edj kis ajándékt, tholán tetszik nekhi őzt nem

sírja. Ezt a kis ládikhát szépben beviszi neki, én
meg addig várokh, meg eladokb az enyém holmi.
Nagyot néz az asszony, de a lengyel zsidó csak
folytatja.
— Thíz thallér a maga jotalom.
Szeget ütött ez az asszony fejében, de ha már
megígérte, a szavának áll. Átvette a ládikát s el
rejtette, ruhái közé. Aztán nemsokára meg is ér
keztek Holics alá.
A várban a két álkalmár jó vásárt csapott, míg
a kulcsárné az étekvivés ürügye alatt Zsuzsánna
kezébe csempészte a kis ládikát.
Alig hitt ez szemének, mikor a saját kis ládikájára ismer. Alig várta, hogy a kulcsárné be
tegye az ajtót, sietve megnyomja a ládika titkos
rugóját, levél, ráspoly s egy hosszú zsineg hull a
kötőjébe. Olvassa a levelet:
„Bakics Péter Forgách Zsuzsánnának hü szerel
mesének a holicsi várba.
Ma este üt a szabadulás órája. Révai vígan la
kik a német zászlótartóval Ha meghallod tilinkóm,
bocsásd le a zsineget, melyre kötéllétrát erősítek.
Légy erős, kitartó. Az Isten megáldjon.
hű Pétered.
(Vége köv.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papi-lak alap ja 
vára adakoztak: Horváth Lajos bpesti vallástanár
gyűjt. 36 K 90 fii. Fodor Miklós tanító gyűjt.
30 K 52 fii. (Felső-Szoporon: Németh J. 40,
Szolnay S. 48, Halász P. 20, Nagy G. 20, Gitzig
20, Szapory J. 30, Joó D. 20, Hetiinger 20, Hor
váth J. 40, Nagy S. 20, Nagy L. 10, Fiiszár F.
10, Major S. 10, Czuppon K. 10, Skriba S. 20,
Nagy P. 20, Joó S. 10, Csaplovits S. 32, Nicsinge
Gy.-né 30 fii., Alsó-Szoporon: Németh J. 2 K,
GyarmathyD. 40, Berták Gy. 40, Fördös S. 20, Benbik J. 20, Szopory J. 20, Szopory Teréz 10, För
dös J. 20, Benbik S. 10, Simon J. 10, Skriba L.
20, Kövesy K.-né 10, Huszár I. 40, Luka S. 30,
Gitzy J. 10, Huszár J.-né 60 fik, Makkos-Hetyén:
Hetyés M. 20, Horváth L. 40, Somogyi S. 20,
Somogyi Sámuel 20, Bögöty S. 20, Hetyey S. 20,
Hetyey J.-né 40, Horváth P. 30, özv. Horváth J.-né
10 fii., nemeskéri ev. nőegyesület, 10 K, július
20-iki offertorium 8 K 42 fii.) Epperlein Oszkár
20 K., Leipziger Vilmos 5 K ,, Mayer János (Debreczen) gyűjt. 51 K, dr. Schneider Károlyné (Kula)
5 K, Holéczy Kamilla (Liptó-Szt-Miklós) 20 K,
krompachi ev. egyh. gyámint. 3 K. 63 fii. Vargha
J. (N.-Kőrös) gyűjt. 1 K. 10 fii., Peres Sándor
3 K, Haviár Dániel 3 K, Ihász Lajos (Hathalom)
10 K. Összesen: 189 K 15 fii. Főösszeg: 4467 K
92 fii A kegyelem Istene áldja meg a nemesszivü
adakozókat!

273

Különféle.
Nemzetek vágyódása ez. megkapóan szép köl
teményünkre e helyütt is felhívjuk t. olvasóink
figyelmét. Dr. Hegedűs István, a nagy tudományú
egyetemi tanár, ki számos, sikerült műfordítása
révén jeles költőink sorába emelkedett, egyenesen
lapunknak küldötte be jelen szép költeményét.
Szívből üdvözöljük protestáns egyházunk oszlopos
tagját munkatársaink sorában!
Pályázat. Dr. Kéler Zoltán, egyházmegyei tör
vényszéki biró a fehér-komáromi ág. hitv. evang.
egyházmegye tanítói részére a szükséges önműve
lés, főkóp nagy keresztény paedagogusok mélyre
ható, alapos tanulmányozásának előmozdítása végett
200 K, azaz kettőszáz korona pályadíjat tűzött ki
egy a népiskolai nevelés körébe vágó dolgozatra.
A tárgy: „A népiskolai nevelés alapelvei Comenius Nagy Oktatástana alapján“. A dolgozatnak
fel kell ölelnie Comenius világhírű remek munká
jának alapeszméit, melyek a népiskolai nevelésnél
alkalmazhatók s tárgyalnia kell a népiskolai tár
gyak anyagát és módszerét lehetőleg összehason
lítva a ma szokásos tanitásmóddal s feltüntetnie
a mai tanítás egyes hiányait.
Az adományozó' ahhoz a feltételhez kötötte ado
mányát, hogy a pályázatban minden fehér-komá
romi ágost. hitv. evang. gyülekezeti tanító részt
vegyen, mert forró óhajtása, hogy tanítóink közt
nemes vetélkedés támadjon, ki tudja jobban, tel
jesebben, tisztában megérteni Comenius hatalmas
szellemét s alkalmazni alapelveit. Ily versenytől
lehet várni iskoláink általános föllendülését. Ez
teszi lehetővé, hogy iskoláink a jövőben is, mint
az oktatás és nevelés elsőrendű tűzhelyei, köztisz
teletben részesüljenek.
Comenius Nagy Oktatástanát Dezső Lajos for
dításában egy példányban minden egyes tanítónak
egyidejűleg megküldi az adományozó.
A legnagyobb tisztelet és elismerés hangján kell
megemlékeznünk dr. Kéler Zoltán nemes elhatá
rozásáról, mely az általánosan nagyrabecsült Kéler
család nemes lelkületére vall. Isten éltesse!
Kitüntetés. Ő Felsége a király Svehla Gusztáv
breznóbányai ág. hitvallású evangélikus lelkésznek
és a zólyomi egyházmegye főesperesének egyházi
téren szerzett érdemei elismeréséül, a Ferencz
József-rend lovagkeresztjét adományozta. A kitün
tetés, mely az ág. evangélikus lelkészi karnak ki
váló és az egyházi életben vezérszerepet vivő tag
ját érte, széles körökben általános megelégedést
keltett. Az ünnepelt fogadja részünkről is a leg
jobb kívánságokat.
Egyházi felügyelő beiktatása. Múlt hó 17-én
volt Agárdon az ujj onnan megválasztott ág. hitv.
ev. segéd-felügyelőnek, diazskóczi és jordánföldi
Ivánka Imrének beiktatása. A beiktatási ünnepé
lyen jelen voltak Nagy Gedeon ev. ref. esperes,
Nagy István ev. ref. lelkész, Lanstvág ág. ev. lel
kész, ifj. Laszkáry Gyula stb., Gaál Mihály agárdi
ág. ev- lelkész egyházi énekek eléneklése után

beszédet intézett az új segédfelügyelőhöz és fel
hívta az eskü letételére. E beszédben, mely az
egyházi szónoklat valóságos remeke volt, a fel
ügyelői tiszt rendeltetését fejtette ki gyönyörű "sza
vakban. Az eskü letétele után iglói dr. Szontagh
Antal, az egyház felügyelője, intézett az'új segéd
felügyelőhöz megható és szép beszédet. Majd a
segédfelügyelő tartotta beköszöntő beszédét.'! !Az
ünnepség lefolyása után a vendégsereg Gaál Mihály
ág. ev. lelkész úr vendégszerető házánál kedélyes
lakomára gyűlt össze, melyen a szokásos pohár
köszöntők nem hiányoztak.
Lelkészi jubileum ok. Szépen, méltóan rótta le el
ismerését és kegyeletes megemlékezését Balf köz
ség evang. lakossága Schrödl József lelkésze iránt,
ki immár negyven éve vezeti a hívek lelki gon
dozását egyforma szeretettel hivatásához, melyet
benső lelkesedésből választott és egyforma kitartó
buzgósággal a tiszta czélhoz, melyet a rábízott,
nyáj vezetésében kitűzött. 67 év nyomja már az
ősz lelkipásztor vállát, de még ma is rugalmas
lelki és testi erővel látja el a reá váró feladato
kat. A negyven éves forduló mesgyéjén, a múlt
hó 16-án a hitközség meleg, közvetlen ünneplés
ben részesítette a szeretett lelkipásztort. A jubi
láns évfordulóra meghívták a rendezők az esperességi felügyelőséget: Brunner János esperest és
Fischer Imre kir. ügyész, esperességi kerületi fel
ügyelőt, valamint a hitközség felügyelőjét: Lagler
Alfréd dr., soproni ügyvédet. Reggel ünnepi istentisztelet volt a balti templomban, hová küldöttségileg hívták meg az ünnepeltet. Az említetteken
kívül megjelentek a templomban Balf előkelőségei
is, köztük Wosisinszky István dr. fürdőtulajdonos
és Bella Lajos, főreáliskolai tanár. Az istentiszte
let után Brunner János esperes szépen átgondolt
lendületes beszédet intézett a jubilánshoz, ki meg
hatottságtól könyes szemmel fogadta az elisme
résnek önzetlen megnyilvánulását. Az isteni tisztelet
után kedélyes lakomára gyűltek össze az ün
neplők a papi lakban, a hol számos pohárköszön
tőben méltatták az ünnepelt férfiú érdemeit. —
Ugyancsak szép ünnepet ült a múlt hó 18-án a
kálnói evangélikus egyház abból az alkalomból,
hogy Bartholomaidesz Gyula lelkész és kiérdemült
alesperes ekkor töltötte be lelkészkedésének ötve
nedik esztendejét. E félszázados jubileumi ünne
pen az egyházmegye nevében tisztelgő küldöttség
élén, Beniczky Árpád országgyűlési képviselő, mint
egyházmegyei felügyelő, üdvözölte az ünnepeltet,
a megyei törvényhatóság nevében pedig Csonka
járási főszolgabíró mondott beszédet, kiemelve az
esperesnek hazafias működését is. Tiszta szívből
jövő üdvözletünket küldjük mi is az érdemes jubi
lánsoknak.
Távozó egyházi gondnok. A rozsnyói ág. hitv.
ev. egyháznak a múlt hó 20-án tartott presbyteri
gyűlésen több fontos, a gyülekezet anyagi érdekeit
illető, kérdés megvitatása után a volt egyházi
gondnok, Justh János nyugalmazott tanár adta át
választott utódjának Alexy Albertnek hivatalát és
az egyház értékeit. Az ünnepélyes alkalommal az
egyház érdemes felügyelője, Tichy Mihály, szép
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szavakban méltatta érdemeit annak a férfiúnak, a
ki harmincz éven át a hűség, az odaadás, az egy
házszeretet mintaképeként töltötte be fontos fel
adatát, tolmácsolta az egyház soha meg nem szűnő
háláját, mely nemcsak jegyzőkönyvében nyer ki
fejezést, hanem a szivekben is. Azzal nyújtotta át
neki az érdemeit megörökítő jegyzőkönyvi kivona
tot, hogy a ki harmincz éven át hű gondnoka volt
a rozsnyói egyháznak, ezentúl is hű fia lesz. Majd
Terray főesperes szólott hozzá. Köny ragyogott a
Krisztus két jó vitézének szemében. A szóló hangja
reszketett a megindulástól, midőn egy óhajtást és
egy kérést intézett hozzá. Óhajtása, hogy a ke
gyelem Istene szabadítsa meg súlyos betegségétől,
mely a híven betöltött arany tiszta jellemmel, pá
ratlan odaadással viselt hivatal elhagyására kény
szerítő; kérése, hogy nagy tapasztalatát érvénye
sítse tovább is annak az egyháznak boldogítására,
mely távozását annyira fájlalja, fájdalmában rész
véttel osztozik, gyógyulását örömmel várja. A rend
kívül meleg hangú üdvözlet a jelenvoltakra is mély
hatást gyakorolt s nem egy szem ontott könyüt,
midőn a távozó gondnokkal kezet szorítottak.
Kitérések. Az utolsó hat esztendőben összesen
2158 zsidó (1097 férfi és 1061 nő) hagyta el val
lását. Ezek közül 188 az ág. hitv. ev., 417 az ev.
ref., 11 az unitárius, 35 a gör. kel., 77 a g. k.
és 1430 a r. k. vallásra tért át. Viszont 363 róni.
kath. az izraelita vallásra tért át.
Protestáns esték. A pozsonyi egyetemes ev.
theol Akad. tanári kara, kiváló erők közreműkö
désével „Protestáns esték" czímen, az e czélra
legalkalmasabb böjti és ádventi időben építő és
ismeretterjesztő felolvasásokat rendezett, E felol
vasások a vallás, nevelés, történelem és társada
lom körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglalkoz
tak. A felolvasások a programmban megjelölt
napokon délután 5—6 óráig a teol. Akadémia
dísztermében (Konvent-utcza 13., I. emelet) tar
tattak. A múlt hó 29-én: „A középkor legnagyobb
népszónokáról Hörk József teol. akad. tanár tar
tott nagyhatású előadást. Hamvas József ev. licz.
tanár szavalt. E hó 6-án: „Jézus első beszéde“
czímen dr. Masznyik Endre teol. akad. igazgató
tanár értekezett, f. hó 13-án: „A samán“ czímen
Stromp László teol. akad. tanár ragadta magával
a közönséget, végül e hó 20-án: „Árva Wesse
lényi Annáról'1 Kovács Sándor teol. akad. tanár
tart nagyon érdekesnek ígérkező felolvasást. Az
értekezéseket szavalatok, ének- és zeneelődások
élénkítették. A protestáns esték I. füzete egy ko
ronáért, II. füzete két koronáért kapható a Teol.
Otthon felügyelőjénél. Jövedelme a Teológusok
Otthonáé.
Mint részvéttel értesülünk,
| Gyászrovat.
Borosa Mihály bácsfalusi ág.
hitv. ev. lelkész az őszön temette el egyetlen fiát,
Dr. Borosa Mihályt, a jeles készültségit tanárt,
kit bánatos atyján kívül özvegye és két árvája is
sirva-sirat. Az Eg vigasztalja meg őket s a korán
elhunyt áldott emléke nyújtson balzsamot szivök
fájdalmára.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert nektek ágy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (.János ev. 5, 39.)

Deczember

R e g g e l.

E ste.

16.
Ezs. 41, 8—10.
Lukács 1, 46—55.
17.
I. Móz. 22, 15—18.
Luk. 1, 67—75.
18.
Zsolt. 103, 8—22.
Luk. 2, 1—41.
19.
Luk. 2, 25 30
Máté. 2, 1 -1 2 .
20.
Mikeás 5, 1—3.
Ézs. 7, 1 7 -2 5 .
21.
Ján. 3, 14—17.
János, 12, 44—50.
22.
Zsid. 12, 2 2 -2 4 .
Zsid. 9, 14—24.
23.
Jób. 31, 1 6 -2 3 .
Máté 25, 4 1 -4 6 .
24.
Zsolt. 16, 5—11.
Zsolt. 73, 23—28.
25.
Ézs. 1, 1 5 -2 0
Jel. 7, 9 -1 7 .
26.
Zsolt. 16. 1—4.
Ap. csel.. 2, 25 28
27.
Máté. 28, 18—20.
I. Kor. 2, 9—16.
28.
I. Thess. 4, 14 17.
Ján. 14, 1—6.
29.
Fii. 2, 5 -1 0 .
Eféz. 1, 16—22.
30.
11. Móz. 23, 19—22.
Róm. 9. 14—23.
31.
Márk 4, 26—29.
Luk. 12, 43—48.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják. “ Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
A lap küldése tárgyában intézkedtünk;
a mi kérdését ille ti: téved. — K . S. Sopron. Nem vált be.
— K . Á . C se rn á tfa ln . A szomorú hírt megilletödéssel
fogadtuk, de az örvendetesek jól estek szivünknek. A mit
tehetünk szerény körünkben: szívesen. Régi, kedves, jó is
merőseinknek, véreinknek forró üdvözletét küldünk a szép,
bérezés hazába. — B . D. B p . Jósága meghatott. Hálás
köszönet. K . R . B p. A jövő számban jön.
K r. V . B p e st.

Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. egyház fel
ügyelősége kéri mindazokat, a kik templomés papilak alapja javára akár országszerte
adományokat gyűjtenének, hogy nála (Erzsébetfalva, Erzsébet-u. 79.) szóval vagy írásban
jelentkezzenek. Csak feddhetetlen életű, fekvő
birtokkal rendelkezőket kérünk e nemes czélra,
a kiknek költségeik fedezésére gyűjtött össze
gük 30%-át ajánlja fel az egyház.
A budapesti gabonapiacz jegyzései
deczember 13-án.
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